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بررسی عملکرد قیر اصالحشده با هیدروکسیدهای دوالیه ای در برابر پیرشدگی براثر
اشعه فرابنفش
چکیده:
هیدروکسیدهای دوالیه ( )LDHsبهعنوان ترکیب هیدروتالیست مانند یا خاک رسهای آنیونی
شناخته میشوند .همچنین محصوالت کلسینه شده آنها بهعنوان جاذب بهصورت گسترده
مورداستفاده قرار میگیرند LDH .ها مواد الیهای با صفحات هیدروکسیدی هستند که بار مثبت
صفحات به دلیل جایگزینی کاتیونهای سهظرفیتی بهجای کاتیونهای دو ظرفیتی افزایشیافته
است .این کاتیونها توسط آنیونهای قابلمبادله و نیز مولکولهای آب موجود در فضای بین
الیهای خنثی میشوند .این ترکیبات را میتوان بهعنوان کاتالیزور ،مواد میزبان ،مبدلهای آنیونی،
جاذب آالیندههای زیستمحیطی و برای بیحرکتی مواد بیولوژیکی مورداستفاده قرارداد.
هیدروکسیدهای دوالیه برای اصالح قیر نیز مورداستفاده قرار میگیرند .تأثیرات  LDHها بر
روی خواص فیزیکی و ترکیببندی شیمیایی قیر موردتحقیق و بررسی قرارگرفته است.
طیفسنجی تبدیل فوریر فروسرخ ( )FTIRبرای آنالیز تغییرات ساختاری قیر اصالحشده با
 LDHها بعد از اعمال پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش انجامگرفته است .نتایج نشان میدهد که
هیدروکسیدهای دوالیه بر بهبود مقاومت در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش مؤثر است .با
افزایش  LDHشاخص ویسکوزیته پیری ( )VAIو نقطه نرمی افزایشی ( )SPIقیر کاهشیافته،
درحالیکه نرخ نفوذپذیری باقیمانده ( )RPRافزایش مییابد.
طبق آنالیز  ،FTIRکربونیل و سولفوکسید موجود در قیر اصالحشده با هیدروکسید دوالیه بعد
از پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش در مقایسه با قیر اصالحنشده افزایش مییابد .با افزودن LDH
ها در طول فرآیند پیری براثر اشعه فرابنفش نرخ تغییرات شاخص کربونیل و سولفوکسید
آروماتیکها و آسفالتن ها کاهش اما تغییرات این نرخ در اشباعها و رزینها جزئی است .این
نتایج نشان میدهد که هیدروکسیدهای دوالیه ،بهطورکلی اکسیداسیون آروماتیکها و آسفالتن
ها را در طول فرآیند پیری براثر اشعه فرابنفش مهار میکنند.
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کلمات کلیدی:
هیدروکسیـدهای دوالیه ،قیر ،LDH ،پیرشـدگی براثر اشـعه فرابنفش ،ترکیببندی شیمیایی،
آنالیز طیفسنجی فروسرخ

.1

مقدمه

قیر به علت خواص چسبندگی و اتصال خوبی که دارد بهطور گسترده در صنعت روسازی و
آسفالت جادهها و بزرگراهها مورداستفاده قرار میگیرد؛ مانند سایر مواد ارگانیک ،خواص قیر در
طول زمان سرویس دائماً در حال تحول بوده که این امر میتواند یکی از دالیل تخریب روسازی
و آسفالت باشد .تابش اشعه فرابنفش ،اصو ًال بر روی الیه فوقانی آسفالت عمل کرده و منجر به
شکنندگی و سخت شدن قیر شده که بیشترین تأثیر آن بر روی عملکرد الیههای میانی و زیرین
آسفالت است .در حقیقت ،تنزل عملکرد و کارایی قیر بعد از پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش
میتواند بیشتر به تغییر ترکیب شیمیایی در اثر تبدیل آروماتیک به رزین و رزین به آسفالتن
نسبت داده شود.
بهعبارتدیگر ،برای بهبود مقاومت قیر در برابر پیری براثر اشعه فرابنفش ،برخی اصالحکنندهها
(مانند کربن سیاه ،مونت موریلونیت ،آنتیاکسیدان و جاذب اشعه فرابنفش) برای اصالح قیر
استفادهشده است .مشخصشده که کربن سیاه و یا مونت موریلونیت میتوانند مقاومت قیر در
برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش را بهوسیله محافظت فیزیکی در برابر این اشعه بهبود بخشیده
و آنتیاکسیدان و جاذب اشعه فرابنفش نیز میتوانند با جذب تابش اشعه فرابنفش و نابود کردن
رادیکالهای آزاد شیمیایی به برخی از اهداف دست یابند.
اخیراً ،هیدروکسیدهای دوالیهای ( )LDHsکه ما آنها را بهعنوان یک طبقه بزرگ از رسهای
آنیونی میشناسیم که متشکل از ورقههای کربنات مانند با بار مثبت و آنیونهای بین الیهای
منفی بوده که برای دانشمندان بهعنوان یک ماده کاربردی و جذاب مطرح شده است .ورقههای
الیهای  LDHها  ،با انتقال خاصیت خود باعث محافظت فیزیکی در برابر تابش اشعه فرابنفش
شده و آنیونهای بین ورقههای الیهای میتواند ازلحاظ شیمیایی اشعه فرابنفش را جذب و موجب
تأثیرگذاری مثبت بر مقاومت قیر در برابر تابش اشعه فرابنفش شوند؛ بنابراین  LDHها ،پتانسیل
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ارتقاء و بهبود خواص ضد پیرشدگی قیر براثر اشعه فرابنفش را دارند .بههرحال ،سازوکار واکنش
بین  LDHها و قیر در طول فرآیند پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش به تحقیقات و بررسیهای
بیشتر نیاز دارد.
در این مقاله LDH ،ها از طریق اختالط مذاب برای اصالح قیر استفادهشده است .تأثیر
هیدروکسیدهای دوالیهای بر خصوصیات فیزیکی و ترکیببندی شیمیایی قیر در مرحله قبل و
بعد از پیرشدگی براثر تابش اشعه فرابنفش ،بررسیشده است .طیفسنجی تبدیل فوریر فروسرخ
( )FTIRبرای آنالیز تغییرات ساختاری قیر اصالحشده با هیدروکسیدهای دوالیهای نیز
انجامگرفته است.
.2

مواد و روش آزمایش

 1-2مواد:
قیر نفوذی با گرید  80/100تولیدشده توسط شرکت  SKکره جنوبی برای این آزمون
مورداستفاده قرار گرفت .هیدروکسیدهای دوالیهای ( )LDHsمورداستفاده در آزمون ،ساخت
شرکت شیمیایی  Ruifaواقع در ژیانگیاین چین بود .فرمول شیمیایی هیدروکسیدهای دوالیهای
 [Mg6Al2(OH)16CO3]·4H2Oاست .اندازه ذرات هیدروکسیدهای دوالیهای در جهت محور
 aو محور  bبرابر با  2میکرومتر و اندازه این ذرات در جهت محور  cبرابر با  0/075میباشد.
 2-2آمادهسازی قیر اصالحشده با هیدروکسیدهای دوالیهای:
قیر اصالحشده با هیدروکسیدهای دوالیهای با استفاده از یک مخلوطکن برشی باال تهیهشده
است .ابتدا قیر را درون مخلوطکن تا دمای  150درجه سانتی گراد حرارت داده سپس به ترتیب
مقدار  3درصد وزنی و  5درصد وزنی هیدروکسیدهای دوالیهای را به آن اضافه میکنیم .سرانجام،
مخلوطکن با سرعت  4000دور در دقیقه برای مدت حدود  60دقیقه برای حصول اطمینان از
پراکنده شدن هیدروکسیدهای دوالیهای درون قیر ،آنها را باهم مخلوط کرد .همچنین قیر تازه
و دستنخورده نیز به همان روش بهعنوان نمونه شاهد تهیه گردید.
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 3-2روش پیرشدگی:
ابتدا آزمون گرمخانه فیلم نازک ( TFOTطبق استاندارد )ASTM D1754/D1754M-09
بر روی بایندر بهمنظور شبیهسازی فرآیند پیرشدگی اعمال شد .سپس نمونه پیر شده در
گرمخانه ،تحت تابش اشعه فرابنفش جهت اعمال پیرشدگی قرار گرفت .چرخه و مدتزمان تابش
اشعه در این فرآیند به مدت  9روز بود.
 4-2آزمون خواص فیزیکی:
خواص فیزیکی قیر شامل نقطه نرمی و نفوذپذیری (در  25درجه سانتی گراد) به ترتیب طبق
استاندارد  ASTM D36و  ASTM D5مورد آزمایش قرار گرفت .دستگاه ویسکومتر بروکفیلد
(مدل  )DV- II+برای اندازهگیری چگالی قیر طبق استاندارد  ASTM D4402به کار گرفته
شد.
 5-2آنالیز ترکیببندی شیمیایی:
ترکیببندی شیمیایی نمونه شاهد و نمونه اصالحشده با  5درصد وزنی هیدروکسیدهای دوالیهای
طبق استاندارد  ASTM D4124-2009اندازهگیری شد .محاسبه مقدار ترکیببندی شیمیایی
قیر اصالحشده با هیدروکسیدهای دوالیهای بر پایه مقدار واقعی قیر است که در آن افزودن
 LDHها در محاسبات در نظر گرفته نمیشود.
 6-2آنالیز طیفسنجی تبدیل فوریر فروسرخ (:)FTIR
طیفسنج تبدیل فوریر فروسرخ مدل ( Nexusساخت شرکت  )Thermo Nicoletبرای ثبت
طیف نمونه شاهد و نمونه اصالحشده با  5درصد وزنی هیدروکسیدهای دوالیهای قبل و بعد از
پیرشدگی مورداستفاده قرار گرفت .همچنین ترکیببندی شیمیایی آنها نیز طبق فرآیند فوق
به دست آمد .تمام طیفها در محدوده طولموج بین  400-4000 cm-1بود .اسکنها به تعداد
 64مورد و وضوح طیف به میزان  4 cm-1بود.
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نتایج و مباحث

 1-3تأثیر هیدروکسیدهای دوالیه بر روی خواص فیزیکی قیر
تأثیر هیدروکسیدهای دوالیهای بر روی خصوصیات فیزیکی قیر در جدول شماره  1نشان دادهشده
است .میتوان مشاهده کرد که نقطه نرمی قیر اصالحشده با هیدروکسیدهای دوالیهای بیشتر از
نمونه شاهد بوده که این امر نشان میدهد که افزودن هیدروکسیدهای دوالیهای میتواند بهطور
مؤثر باعث بهبود خواص قیر در دماهای باال شود .ویسکوزیته قیر اصالحشده با هیدروکسیدهای
دوالیهای نشاندهنده تغییرات مشابه ناشی از ساختارهای الیهای هیدروکسیدهای دوالیهای
( )LDHsاست که مانع از جابجایی زنجیرههای مولکولی قیر میشود .در مقابل ،نفوذپذیری قیر
اصالحشده با هیدروکسیدهای دوالیهای با افزایش  LDHها ،کاهش مییابد.

جدول  1تأثیرات هیدروکسیدهای دوالیهای بر روی خصوصیات فیزیکی قیر

 2-3تأثیر هیدروکسیدهای دوالیهای بر خواص ضد پیری در برابر تابش اشعه فرابنفش
در قیر
شاخص گرانروی پیری ( ،)VAIنقطه نرمی افزایشی ( )SPIو نرخ نفوذپذیری باقیمانده ()RPR
قیر ،بهعنوان معادالتی محاسبهشده که ما معمو ًال برای ارزیابی پیرشدگی قیر از آنها استفاده
میکنیم .تأثیر هیدروکسیدهای دوالیهای بر روی شاخص گرانروی پیری ،نقطه نرمی افزایشی و
نرخ نفوذپذیری باقیمانده قیر در شکل شماره  1نشان دادهشده است .از شکل شماره (1)a
میتوان فهمید که  VAIتا حد زیادی با افزایش مقدار هیدروکسیدهای دوالیهای کاهش مییابد.
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برای نمونه قیر شاهد مقدار  66/7 VAIدرصد است درحالیکه با افزودن  3درصد وزنی
هیدروکسید دوالیهای ،این مقدار تا  41/9درصد نیز کاهش مییابد .با افزایش مقدار هیدروکسید
دوالیهای به میزان  5درصد وزنی ،مقدار شاخص گرانروی پیری تا حدود  27/9درصد کاهش
مییابد.
طبق شکل شماره ( ،1)bمقدار  SPIاز  9درجه سانتی گراد برای قیر شاهد تا مقدار  6/6درجه
سانتی گراد برای نمونه قیر اصالحشده با  3درصد وزنی هیدروکسید دوالیهای و تا مقدار 5/7
درجه سانتی گراد برای نمونه دارای  5درصد وزنی هیدروکسید دوالیهای ،کاهش مییابد.
شکل شماره ( 1)cنشان میدهد که مقدار  RPRبا افزایش مقدار هیدروکسید دوالیهای بهآرامی
افزایش مییابد .این نتایج نشان داد که هیدروکسیدهای دوالیهای میتوانند در بهبود مقاومت
قیر در برابر پیرشدگی براثر تابش اشعه فرابنفش مؤثر باشند.

شکل  1تأثیرات هیدروکسیدهای دوالیهای بر روی ) SPI(b) ،VAI(aو ) RPR(cقیر
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تأثیر هیدروکسیدهای دوالیهای بر روی ترکیببندی شیمیایی قیر در طول

فرآیند پیرشدگی براثر تابش اشعه فرابنفش
فرآیند پیری قیر اغلب همراه با افزایش مقدار آسفالتن ها و کاهش مقدار آروماتیکها است که
نتیجه آن شامل کاهش شاخص کلوئیدی ( )Icاست که طبق گزارش  Leoberبهعنوان نسبت
مقدار آروماتیکها و رزینها به مقدار اشباعها و آسفالتن ها تعریفشده است.
شاخص کلوئیدی باال نشان میدهد که آسفالتن ها بیشتر توسط رزینها ،پپتیزه شدهاند که این
به معنای یک سیستم  solهمگنتر است .ترکیببندی شیمیایی قیر اصالحشده با
هیدروکسیدهای دوالیهای ،قبل و بعد از پیری براثر اشعه  UVدر جدول شماره  2ارائهشده است.
میتوان فهمید که در هردو نمونه شاهد و نمونه قیر اصالحشده با هیدروکسیدهای دوالیهای،
مقدار آسفالتن ها و رزینها افزایشیافته ولی مقدار آروماتیکها و اشباعها دچار کاهش شدهاند.
بههرحال تغییرات در قیر اصالحشده با هیدروکسیدهای دوالیه در مقایسه با نمونه شاهد کمتر
است.
مقدار شاخص کلوئیدی قیر اصالحشده با هیدروکسیدهای دوالیهای نسبت به نمونه شاهد بعد از
پیرشدگی براثر تابش اشعه فرابنفش بیشتر است که درنتیجه سیستم  solبهتری را به نمایش
میگذارد که ناشی از درجات کمتر تغییرات ترکیببندی شیمیایی قیر اصالحشده با
هیدروکسیدهای دوالیهای در طول فرآیند پیری براثر تابش اشعه فرابنفش است؛ بنابراین ،این
نتیجه حاصل میشود که افزودن هیدروکسیدهای دوالیهای در به تأخیر انداختن ژلهای شدن
قیر مؤثر است.

جدول  2تأثیرات هیدروکسیدهای دوالیهای بر روی ترکیببندی شیمیایی قیر ،قبل و بعد از پیری براثر تابش اشعه UV
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 4-3آنالیز طیفسنجی فروسرخ نمونه قیر شاهد و نمونه قیر اصالحشده با  LDHها
طیف سنجی تبدیل فوریر فروسرخ ( )FTIRنمونه قیر شاهد و نمونه قیر اصالحشده با
هیدروکسیدهای دوالیهای ( LDHها) ،قبل و بعد از پیرشدگی براثر تابش اشعه فرابنفش در
شکل شماره  2نشان دادهشده است .باندهای جذب در  1700 cm-1و  1030 cm-1به ترتیب
منسوب به ارتعاش کششی  C=Oو  S=Oبوده که بهطورمعمول برای ارزیابی درجه پیرشدگی
در طول فرآیند پیری قیر مورداستفاده قرار میگیرد .برای آنالیز کمی ،شاخص کربونیل ()IC=O
و شاخص سولفوکسید ( )IS=Oبر مبنای مساحت باند طبق معادالت شماره  4و  5محاسبه
میشود.
معادله 4

معادله 5

شکل  2طیفسنجی فروسرخ قیر شاهد و قیر اصالحشده با هیدروکسیدهای دوالیهای
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شاخصهای ساختاری نمونه قیر شاهد و نمونه قیر اصالحشده با هیدروکسیدهای دوالیهای در
جدول شماره  3توصیفشده است .مقدار  IC=Oو  IS=Oقیر اصالحشده با هیدروکسیدهای
دوالیهای بهطور تقریبی برابر با نمونه قیر شاهد قبل از پیرشدگی براثر تاب اشعه  UVاست.
بههرحال ،دو شاخص ساختاری قیر اصالحشده با هیدروکسیدهای دوالیهای در مقایسه با نمونه
شاهد بعد از پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش ،افزایش کمتری را نشان میدهد؛ بنابراین،
هیدروکسیدهای دوالیهای میتوانند بهطور مؤثر از اکسیداسیون قیر در طول فرآیند پیرشدگی
براثر تابش اشعه فرابنفش جلوگیری کنند.
فوتونهای اشعه  UVباانرژی زیاد میتوانند پیوندهای شیمیایی مولکولهای قیر را شکسته و
منجر به تشکیل رادیکالهایی شوند که در حضور اکسیژن به گروههای عاملی حاوی اکسیژن
تبدیل میشوند .بههرحال ،محافظت فیزیکی و جذب شیمیایی هیدروکسیدهای دوالیهای
میتواند انرژی فوتونهای اشعه فرابنفش را که به مولکولهای قیر میرسند کاهش داده و
درنتیجه منجر به کاهش واکنش اکسیداسیون میشود .بهعنوان یک نتیجه میتوان بیان کرد که
افزودن هیدروکسیدهای دوالیهای میتواند سرعت پیری در طول فرآیند پیرشدگی براثر تابش
اشعه فرابنفش را کاهش دهد.

جدول  3شاخص های ساختاری نمونه قیر شاهد و نمونه قیر اصالحشده با هیدروکسیدهای دوالیهای
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 5-3آنالیز طیفسنجی فروسرخ ترکیببندی شیمیایی قیر ،قبل و بعد از پیرشدگی
براثر تابش اشعه فرابنفش
طیفسنجی فروسرخ ترکیببندی شیمیایی نمونه قیر شاهد و نمونه قیر اصالحشده با
هیدروکسیدهای دوالیهای ،قبل و بعد از پیرشدگی براثر تابش اشعه فرابنفش در شکل شماره 3
نشان دادهشده است .شاخصهای ساختاری مربوطه نیز در جدول شماره  4ارائهشده است.
میتوان مشاهده کرد که مقادیر شاخص کربونیل ( )IC=Oو شاخص سولفوکسید ( )IS=Oبرای
چهارترکیب شیمیایی در درجات مختلف برای هردو نوع نمونه قیر شاهد و نمونه قیر اصالحشده
با هیدروکسیدهای دوالیهای بعد از پیرشدگی براثر تابش اشعه فرابنفش ،افزایش مییابد .افزایش
شاخص کربونیل ( )IC=Oو شاخص سولفوکسید ( )IS=Oچهارترکیب شیمیایی قیر اصالحشده با
هیدروکسیدهای دوالیهای بعد از پیرشدگی براثر تابش اشعه فرابنفش نسبت به نمونه قیر شاهد،
کوچکتر است .نتایج آشکار میکند که هیدروکسیدهای دوالیهای ( )LDHsدر بازدارندگی
واکنش اکسیداسیون چهارترکیب قیر مؤثر است.
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شکل  3طیفسنجی فروسرخ ترکیبات قیر قبل و بعد از پیرشدگی براثر تابش اشعه فرابنفش

با مقایسه نرخ تغییرات شاخصهای ساختاری چهارترکیب قیر ،میتوان فهمید که نرخ تغییر
شاخص سولفوکسید ( )IS=Oآروماتیکها و آسفالتن ها در نمونه قیر شاهد به ترتیب برابر با 335
درصد و  217درصد است ،اما دادههای متناظر قیر اصالحشده با هیدروکسیدهای دوالیهای
کاهش آشکاری داشته و به ترتیب  84درصد و  44درصد است .برای شاخص کربونیل (،)IC=O
نرخ تغییر آسفالتن ها کاهش قابلمالحظهای از  212درصد به  44درصد داشته است .بزرگترین
کاهش شاخص کربونیل در نرخ تغییر آسفالتن ها و بیشترین کاهش شاخص سولفوکسید در
نرخ تغییر آروماتیکها ،نشان میدهد که هیدروکسیدهای دوالیهای بهطور عمده بر آروماتیکها
و آسفالتن ها تأثیرگذار هستند.
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جدول  3شاخصهای ساختاری ترکیببندی شیمیایی قیر

.4

نتیجهگیری

در این پژوهش ،تأثیر هیدروکسیدهای دوالیهای ( )LDHsبر روی خواص فیزیکی و ضد پیری
براثر تابش اشعه فرابنفش در قیر بررسی شد .قیر اصالحشده با هیدروکسیدهای دوالیهای،
خصوصیات دماباال بهتری را در مقایسه با نمونه شاهد از خود نشان داد .کاهش در شاخص
گرانروی پیری ( )VAIو نقطه نرمی افزایشی ( )SPIقیر اصالحشده با هیدروکسیدهای دوالیهای
و افزایش در نرخ نفوذپذیری باقیمانده ( ،)RPRنشان میدهد که هیدروکسیدهای دوالیهای
میتوانند در بهبود خصوصیات ضد پیری براثر تابش اشعه فرابنفش مؤثر باشند.
با افزودن هیدروکسیدهای دوالیهای ،کاهش اشباعها و آروماتیکها و همچنین افزایش رزینها و
آسفالتن ها در نمونه قیر اصالحشده نسبت به قیر شاهد بعد از پیرشدگی براثر تابش اشعه
فرابنفش ،کمتر است .درنتیجه این امر نشان میدهد که هیدروکسیدهای دوالیهای تأثیر بسزایی
در جلوگیری از ژلهای شدن قیر دارند.
آنالیز طیفسنجی تبدیل فوریر فروسرخ ( )FTIRنشان داد که شاخص کربونیل و سولفوکسید
قیر اصالحشده با هیدروکسیدهای دوالیهای ،افزایش کمتری را بعد از پیرشدگی براثر تابش اشعه
فرابنفش در مقایسه با نمونه شاهد از خود نشان میدهند .بر اساس تحقیقات بیشتر ،نرخ تغییرات
شاخص کربونیل و سولفوکسید آروماتیکها و آسفالتن ها ،کاهش آشکاری را در مقایسه با تغییرات
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جزئی اشباعها و رزینها بعد از افزودن هیدروکسیدهای دوالیهای در طول فرآیند پیری براثر
تابش اشعه فرابنفش دارد .درنتیجه این نتایج ثابت میکند که هیدروکسیدهای دوالیهای عمدت ًا
از اکسیداسیون آروماتیکها و آسفالتن ها جلوگیری میکنند.
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